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چکیده
رودخانهها یکی از مهمترین اکوسیستمهای پویا هستند و آگاهی از تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب رودخانهها از
اهمیت بسیاری برخوردار است .در این پژوهش تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای کیفیت آب در حوزة آبخیز دز طی دورة
آبی  1396-1395با استفاده از استانداردهای کیفی و نرمافزارهای  Excelو  SPSSمورد تحلیل و مطالعه شد .ابتدا
پارامترهای کیفیت آب رودخانه دز در شش ایستگاه پارک جنگلی ،پل چهارم ،پل سوم ،علیکله ،پل سوم ،پل قدیم و پل
پنجم شامل  BOD5 ،DOو  Tنمونهبرداری و اندازهگیری گردید .عمده آلودگی رودخانه دز از فاضالبهای شهری میباشد
که یا مستقیماً توسط ساکنین کنار رودخانه ،به آن وارد میگردند و یا بهوسیله کانالهای شهری جمعآوری شده ،سپس در
یک نقطه وارد رودخانه میشود .با توجه به نتایج مشاهداتی درجهحرارت ) (Tدر بازه مورد مطالعه عامل تهدید کنندهای
برای حیات آبزیان محسوب نمیباشد ولی  DOو  BOD5در پاییندست بازه مطالعاتی عامل تهدید کنندهای برای حیات
آبزیان محسوب میشوند .بر اساس استاندارد طبقهبندی آبهای سطحی ملی پاکستان ،برای کاربری شرب پارامتر DO
در تمامی ماههای سال  95و  96رعایت شده است اما استاندارد  BOD5در تمامی ایستگاههای مورد بررسی نقض شده
است .شرایط بحرانی رودخانه دز پایین بودن دبی و بارگذاری باالی آالیندهها سبب افزایش غلظت پارامترهای کیفی آب در
پاییندست بوده است .با توجه به نتایج تست  ANOWAمیانگین پارامترهای درجهحرارت DO ،و  BOD5اختالف معنی-
داری بین ایستگاهها وجود دارد .p<0/05

واژه های کلیدی ،BOD5 ،DO :رودخانه دز ،کیفیت آب
مقدمه

آب برای زندگی و همه فعالیتهای انسان حیاتی
است و دسترسی به آب سالم ،کافی و با کیفیت مناسب
از بارزترین شرایط دستیابی به توسعه پایدار میباشد
(سربونجیک 1و همکاران .)2012 ،در میان منابع آب،
رودخانهها از مهمترین منابع تامین آب میباشند که
جهت مصارف شرب ،کشاورزی ،آبیاری ،صنعت و...
مورد استفاده قرار میگیرند (بردالو 2و همکاران،

 .)2001آلودگی رودخانهها یکی از مهمترین مشکالت
دنیای امروز بویژه در کشورهای در حال توسعه میباشد
که کشور ایران نیز با تمدن چهار هزار سالهاش با این
مشکل روبرو است (روئبین 3و همکاران 2012 ،؛
اسداهللفردی .)2009 ،رشد جمعیت و افزایش فعالیت-
های انسانی در حوضه آبریز رودخانهها ،تخلیه
فاضالبهای خانگی و صنعتی ،فعالیتهای کشاورزی،
رواناب و شیرابه محلهای دفع زباله باعث کاهش
1 -Srebotnjak
2 -Bordalo
3 -Ruibin
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کیفیت آب این منابع شده است (ومنگ 1و همکاران،
 .)2006اکسیژنمحلول در اثر فتوسنتز گیاهان افزایش،
و در اثر اکسیداسیون اکسیژن مورد نیاز شیمیایی،
نیتریفیکاسیون و تنفس گیاهان کاهش مییابد .بسته
به اینکه آب در حال فوق اشباع باشد و یا در حالت زیر
اشباع ،طی فرآیند هوادهی مجدد اکسیژن میگیرد و
یا از دست میدهد (پلیتیر 2و چاپرا .)2008 3،اکسیژن-
دهی محلی بر بهبود غلظت اکسیژن محلول در آب
) (DOمؤثر بوده است .اختالط فاضالب تصفیه شده،
برای افزایش جریان و اکسیژندهی محلی بهمنظور
دستیابی به سطوح قابل قبول کیفیت آب ،ضروری
است (کنل 4و همکاران .)2007 ،میزان اکسیژن
محلول در رودخانهها به عوامل متعددی از جمله دمای
آب ،میزان هوادهی مجدد ،بار آلی موجود و یا ورودی
به رودخانه بستگی دارد .ظرفیت خودپاالیی رودخانهها
تابع عوامل زمانی و مکانی ،نوع شدت بار آالیندههای
ورودی و نیز شرایط محیطی بستر رودخانه است .در
حقیقت ،ارزیابی خودپاالیی رودخانه تعیین مقدار
اکسیژن محلول در طول آن است که بر اساس این
ظرفیت میتوان دریافت رودخانه از لحاظ آلودگی در
چه وضعیتی است و در چه نقاطی وضعیت بحرانی
کمبود اکسیژن محلول وجود دارد (انصاریپور و
همکاران .)1392 ،علت اصلی کاهش کیفیت آبهای
سطحی ورود فاضالبهای شهری و خانگی ،زائدات و
روانابهای کشاورزی و صنعتی (اعم از آلی ،غیرآلی و
گرما) و پسماندهای جامد و نیمهجامد میباشد.
رودخانهها بهصورت طبیعی قادرند مواد آلی و آالینده-
هایی را که بهصورت خام وارد آنها میشوند را به
کمک میکروارگانیسمها ،اکسیده و تثبیت کنند .اما
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نتیجه این عمل مصرف اکسیژن محلول آبها است و
اگر نرخ مصرف اکسیژن از نرخ جایگزینی آن بیشتر
شود ،بعد از گذشت مدت زمانی اکسیژن آب از بین
رفته و حیات آبزیان به خطر میافتد.
راجارام و آشوتوش( ،)20105در مطالعه خود تحت
عنوان آلودگی آب با پسابهای صنعتی در هند
معتقدند که هند به سوی وضع مقررات سختگیرانهتر
نسبت به پسابهای صنعتی برای کنترل آلودگی آب
حرکت میکند و بیشتر تالشهای الزم در جهت
کاهش خطر برای سالمت عموم مردم مربوط به
آالیندههای سمی است که عمدتاً بی رنگ و بی بو
هستند و انتظار میرود که به اکوسیستمها وارد شوند.
خامر 6و همکاران ( )2011در تجزیه شیمیایی و
روندیابی شاخصهای کیفیت شیمیایی آب رودخانه چم
انجیر خرمآباد به این نتیجه رسیدند که آب این رودخانه
بر اساس نمودار شولر در دسته خوب و قابل قبول از
نظر شرب قرار دارد و مانعی برای نوشیدن ندارد.
شکوهی 7و همکاران ( )2011کیفیت آب رودخانه
آیدوغموش را با اندازهگیری پارامترهای کیفی و
شاخص ویلکوکس بررسی کردند که نتایج آنها نشان
داد که فضوالت دامی به عنوان آالیندههای غیرنقطه-
ای از عوامل تاثیرگذار بر کیفیت آب رودخانه مورد
مطالعه است .همچنین با توجه به نتایج مشخص شد
که آب برای مصارف کشاورزی بالمانع است.
پویراز8و تاسپینار )2014(9در مطالعه منطقه مرمره
ترکیه نمونههای آب از هشت نقطه متفاوت نسبت به
غلظت فلزات سنگین را مورد بررسی قرار دادند .در این
مطالعه از روش  PCAو تجزیه و تحلیل مؤلفههای
اصلی مربوط به عناصر فلزی استفاده شد .نتایج نشان
1- Wmng
2 -Pelletier
3 -Chapra
4 -Canale
5. Raja Ram and Shvtvsh
6 -Khamer
7 -Shokoohi
8 -Poyraz
9 - Taspinar
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داد که غلظت فلزات سنگین در نمونههای آب
آشامیدنی از محدوده استاندارد ( WHO1سازمان
بهداشت جهانی) تجاوز نمیکند با این حال در برخی
نمونهها غلظت مس و وانادیم در آستانه آلودگی
می باشد .منشأ آلودگی از ،صنایع مختلف ،تردد وسایل
نقلیه ،فعالیتهای بشر و آلودگی هوا حاصل شده است.

طوفانهای رعد و برقزا میباشد .جمع ساعات آفتابی
ساالنه بیش از  2700ساعت و میزان تبخیر به بیش از
 2400میلیمتر میرسد .بر اساس طبقهبندی دومارتن
منطقه دزفول جزو مناطق نیمهخشک و بر اساس
کلیموگرام آمبرژه دارای آب و هوای بیابانی گرم
میباشد.

مواد و روشها

انتخاب ایستگاههای نمونهبرداری

حوضه آبریز رودخانه دز به عنوان یک حوضه درجه
 ،3زیر مجموعهای از حوضه کارون بزرگ محسوب
میشود و در تقسیمبندی بزرگتر در زیرمجموعه حوضه
خلیجفارس و دریایعمان قرار میگیرد .از شهرهای
مهم موجود در این حوضه میتوان به دزفول،
اندیمشک و شوش اشاره کرد.

پس از تحقیق و مطالعه کتابخانهایی معیارهای
انتخاب ایستگاههای نمونهبرداری شناسایی شد و
سپس با استفاده تحقیقات میدانی نقطه محلهای ورود
فاضالب به رودخانه دز در حد فاصل بازه مورد مطالعه
بهنحوی که نشاندهنده روند وضعیت کیفی آب در
باالدست هر بازه باشد انتخاب گردیدند .فاضالبهای
شهری منطقههای زیباشهر و چمگلک ،فاضالب
خروجی تصفیهخانه پادگان ارتش پاییندست پل سوم
از ساحل غربی ،فاضالبهای شهری در محدوده پل
قدیم از ساحل غربی و فاضالب شهری پاییندست پل
پنجم از ساحل شرقی بر روی رودخانه دز شناسایی و
سپس از ایستگاههای انتخاب شده نمونهبرداری صورت
گرفت .در این تحقیق اثرات تغییرات پارامترهای
فیزیکی و شیمیایی کیفی رودخانه دز مورد ارزیابی قرار
گرفت به این منظور پارامترهای مختلف کیفی رودخانه
دز در حدفاصل بازه مکانی پارکجنگلی الله تا بند
انحرافی به فاصله  16/4کیلومتر مورد ارزیابی قرار
گرفت و پارامترهایی نظیر ،EC ،pH ،DO ،BOD
 ،TDSدرجهحرارت و کدورت در فاصله زمانی شهریور
 95تا شهریور ماه  96اندازهگیری شد .نمونهبرداری در
جهت جریان رودخانه دز از ایستگاههای روبروی پارک
جنگلی الله ،پاییندست پل چهارم ،سد تنظیمی (علی
کله) ،پاییندست پل سوم ،پاییندست پل قدیم و
پاییندست پل پنجم صورت گرفت .شکل ( )1موقعیت

سیمای عمومی منطقه مورد مطالعه

دزفول از شهرهای استان خوزستان در جنوب غربی
ایران است که بر روی رودخانة دز واقع شده و
مختصات آن عبارتند از عرض جغرافیایی " 32´ 16و
طول جغرافیایی " 48´ 25و دارای ارتفاع  137متر از
سطح تراز دریا میباشد .از نظر اقلیمی این منطقه
دارای آب و هوایی گرم با رژیم بارندگی
مدیترانهایست ،لذا بارندگیهای فصل سرد در این
منطقه بوقوع میپیوندد .متوسط بارندگی آن بر اساس
آمار  14ساله گذشته  348میلیمتر میباشد .گرمترین
ماه سال ژوئیه 2با حداکثر مطلق  53درجه و متوسط
 36درجه سانتیگراد و سردترین ماه سال ژانویه 3با
حداقل مطلق  -0/9ومتوسط دمای  11/3درجة
سانتیگراد میباشد .بر اساس بررسیهای آماری جهت
غالب بادهای منطقه جنوب – جنوبغربی میباشد و
بیشترین سرعت باد ثبت شده  80نات و جهت جنوب-
جنوبغربی است که ناشی از عبور جبهة سرد و

1 -World Health Organization
2 - July
3 -January
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ایستگاهها را بر روی نقشه نشان میدهد .همچنین
مختصات جغرافیایی ایستگاهها در جدول ( )1ذکر

شدهاند ،مختصات جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا با
استفاده از  GPSو نرمافزار گوگل ارث برداشت شدند.

شکل  -1موقعیت ایستگاههای نمونهبرداری بر روی نقشه
جدول  -1مختصات جغرافیایی ایستگاهها
طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

ارتفاع

فاصله از پاییندست

()utm

()utm

(متر)

(کیلومتر)

264020

142

16/4

134

7/35
5 /2

ردیف

ایستگاه

1

پارک جنگلی الله

3593865

2

پل چهارم

3589225

258559

3

سد تنظیمی (علیکله)

3588589

256534

136

4

پل سوم

3587329

255083

121

3/25

5

پل قدیم

3585647

254480

118

1 /4

6

پل پنجم

3584783

253534

116

0

محل و تاریخ آزمایشات

از  6بازه انتخاب شده بهصورت ماهانه از شهریور
ماه  95تا شهریور ماه  96بهصورتی متوالی از محل
جریان آب در طول رودخانه نمونهبرداری صورت گرفت
حجم نمونه فاضالب و پساب برداشت شده جهت
آزمایشات فوق  2لیتر بود که از ظروف استریل استفاده

شد و نمونههای برداشت شده جهت انجام آزمایشات
به آزمایشگاه منتقل شدند .تمام آزمایشات آنالیز آب
مطابق کتاب استاندارد متود برای آزمایشات آب و
فاضالب انجام شد.
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کاربرد تحلیلهای آماری در منابع آب

کیفیت آبهای سطحی در حال حاضر یکی از
نگرانیهای اصلی محیطزیستی در سراسر جهان است
که تحت تاثیر عواملی مانند آلودگیهای نقطهای و
غیرنقطهای و تغیر اقلیم قرار میگیرد .تحلیلهای
آماری میتوانند در بررسی آبهای سطحی و زیرزمینی
و شناسایی عوامل موثر در کیفیت آبها مورد استفاده
قرار گیرند.
در این پژوهش جهت بررسی روند تغییرات کیفیت
آب در طی سالهای  95تا  96در ایستگاههای مختلف
از آزمون  LSDدر نرم افزار IBM SPSS
 STATISTICS 25استفاده شد.
بهمنظور تحلیل اطالعات و آمار آالیندهها ،میزان
تغییرات پارامترهای مختلف کیفی نسبت به زمان
ترسیم گردیده و تحلیلهای الزم در رابطه با نحوه
تغییرات زمانی و مکانی بهعمل آمد .با استفاده از میزان
تغییرات بار آلودگیها ،شاخصهای مختلف کیفی
رودخانه در ایستگاههای مختلف مورد بررسی و مقایسه
قرار گردید.
جهت ترسیم نمودارها از نرمافزار  EXCELنسخه
 2013و به منظور آنالیزهای آماری آزمایشات از
نرمافزار  SPSSنسخه  25استفاده گردید .در ضمن
تمام میانگینها به همراه خطای استاندارد ( Mean ±
 )SEآورده شده است .تعیین سطح احتمال با ضریب
اطمینان  99/95درصد و در سطح معنیدار  0/05مورد
ارزیابی قرار گرفت .در نهایت نتایج این تحقیق با نتایج
تحقیقات مشابه در جهان مقایسه گردیده و مورد بحث
و تفسیر قرار گرفت.
نتایج و بحث

بهمنظور تحلیل اطالعات و آمار آالیندهها ،میزان
تغییرات پارامترهای مختلف کیفی نسبت به زمان
ترسیم و تحلیلهای الزم در رابطه با نحوه تغییرات
زمانی و مکانی بهعمل آمد .با استفاده از میزان تغییرات
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بار آلودگیها ،شاخصهای مختلف کیفی رودخانه در
ایستگاههای مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.
بررسی روند درجهحرارت

رودخانه دز در فصل تابستان بیشترین دما ( )Tو در
فصل زمستان کمترین دما را دارد .سرعت رشد جلبک-
ها معموالً در آبهای گرم زیاد است و این پدیده می-
تواند موجب بروز مشکل ناشی از رشد جلبکها و
تشکیل گروههای حجیمی از آنها شود .تغییرات دما بر
سرعت واکنشهای شیمیایی و مقدار حاللیت مواد
شیمیایی اثر میگذارد .بیشتر واکنشهای شیمیایی
نظیر حل شدن جامدات در اثر افزایش دما سرعت
بیشتری مییابند .از طرف دیگر حاللیت گازها در درجه
حرارتهای باال از خود کاهش نشان میدهد که باعث
کاهش اکسیژن محلول میشود (مقیمینژاد و
همکاران.)1394 ،
روند تغییرات پارامتر درجهحرارت در رودخانه دز در
نمودار شکل ( )2نشان داده شده است .کمترین و
بیشترین میزان درجهحرارات بهترتیب در فصل زمستان
و تابستان معادل  15و  20درجه سانتیگراد مشاهده
شده است .دمای آب در ایستگاههای پاییندست بیشتر
از ایستگاههای باالدست میباشد که میتوان به ورود
فاضالبهای خانگی در پاییندست اشاره کرد .درجه-
حرارت در طول زمان یکسال در شهریور  96نسبت
به شهریور  95حدود  1درجه سانتیگراد افزایش داشته
است.
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شکل  -2روند تغییرات درجهحرارت رودخانه دز
روند تغییرات اکسیژنمحلول

روند تغییرات اکسیژنمحلول رودخانه دز در نمودار
شکل ( 4-11و  )12نشان داده شده است .کمترین و
بیشترین میزان اکسیژن محلول بهترتیب در  2ایستگاه
پاییندست پل قدیم و روبروی پارک جنگلی بهترتیب
معادل  4/5و  5/5میلیگرم در لیتر مشاهده شده است.
روند اکسیژن محلول از باالدست تا پاییندست رودخانه
دز بهصورت کاهشی میباشد .و در ماههای مختلف
دارای نوسان میباشد .در پاییندست رودخانه دز
ایستگاه پل پنجم در اکثر ماهها میزان اکسیژن محلول
کمتر از  5میلیگرم در لیتر مشاهده شده است.
میزان اکسیژنمحلول در آب با بده رابطه مستقیمی
دارد بهطوری که با افزایش بده میزان اکسیژنمحلول

نیز افزایش مییابد .از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر
میزان اکسیژنمحلول وجود مواد آلی در آب میباشد
که وجود این مواد میزان اکسیژنخواهی بیوشیمیایی و
شیمیایی را افزایش داده و باعث کاهش میزان
اکسیژنمحلول میشود .بر این اساس میتوان بیان
داشت که مهمترین عامل کاهش اکسیژنمحلول در
ایستگاه پلپنجم ورود فاضالبهای حاوی مواد آلی
شهری به رودخانه میباشد .بهدلیل کاهش دبی پایه
رودخانه و بارگذاری منابع آالینده به صورت روزانه
باعث افزایش غلظت این مؤلفه در رودخانه گردیده
است.
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شکل -3روند تغییرات اکسیژنمحلول رودخانه دز

روندی افزایشی میباشد .در فصل زمستان میزان
 BOD5در ایستگاههای نمونهبرداری بیشتر از ماههای
گرم سال میباشد .هر چقدر که نیاز اکسیژنخواهی
بیوشیمیائی در رودخانه بیشتر باشد اکسیژنمحلول
بیشتری جهت حذف  BODنیاز است.

روند تغییرات نیاز اکسیژن خواهی بیوشیمیایی

روند تغییرات نیاز اکسیژنخواهی بیوشیمیایی
رودخانه دز در نمودار شکل ( 3و  )4نشان داده شده
است .کمترین و بیشترین میزان  BOD5بهترتیب در
باالدست (روبروی پارک جنگلی) و پاییندست (پل
پنجم) رودخانه دز مشاهده شده است .نیاز اکسیژن-
خواهی بیوشیمیایی رودخانه دز در طول رودخانه دارای
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شکل  -4روند تغییرات  BOD5رودخانه دز
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استاندارد کیفیت آب برای حفاظت محیط زیست
(اکوسیستمهای آبی) برای دو گروه آب بهشرح زیر در
جدول ( )1-4ارائه شده است (سازمان حفاظت محیط-
زیست.)1395 ،
براساس استاندارد  EC/44/2006اتحادیه اروپا
برای آبریان رود دز کالس گروه  2در نظر گرفته شده
است .با توجه به جدول پارامترهای اندازهگیری شده
 pHو درجهحرارت در بازه مورد مطالعه عامل تهدید
کنندهای برای حیات آبزیان محسوب نمیباشد.
اکسیژنمحلول در کل ایستگاههای نمونهبرداری علی-
الخصوص ایستگاههای پاییندست پل سوم ،پل قدیم
و پل پنجم در برخی ماهها کمتر از حد استاندارد 5
میلیگرم بر لیتر میباشد و عامل تهدید کنندهای برای
حیات آبزیان محسوب میشود .پارامتر  BOD5بر
اساس استاندارد  EC/44/2006اتحادیه اروپا در
ایستگاه پل قدیم و پل پنجم در تمام ماههای نمونه-
برداری بیشتر از  6میلیگرم بر لیتر و در ایستگاه پل
چهارم ،علیکله و پل سوم در برخی ماهها بیشتر از 6
میلیگرم بر لیتر میباشد که عامل تهدید کنندهایی
برای حیات آبزیان در این ایستگاهها محسوب میشود
ولی در ایستگاه ابتدایی در باالدست (روبروی پارک
جنگلی الله) در تمامی ماههای نمونهبرداری کمتر و یا
مساوی  6میلیگرم بر لیتر میباشد.
برای بررسی وضعیت کیفی آب باید پارامترهای
کیفی آب را با استانداردهای کاربری تعریف شده
سنجید .پارامتر در نظر گرفته شده برای مطالعهBOD ،
و  DOاست.
بر اساس استاندارد  75/440/EECاتحادیه اروپا به
جز اکسیژن محلول و  BOD5که در اکثر ماههای سال
در برخی ایستگاههای مورد بررسی بخصوص در
پاییندست پل سوم ،پل قدیم و پل پنجم نقض شده،
ولی برای پارامترهای  pHو هدایتالکتریکی در تمامی
ماههای سال این استاندارد رعایت شده است.
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بر اساس استاندارد  302-62-530سازمان حفاظت
محیطزیست آمریکا نیز همانند استاندارد اتحادیه اروپا
برای پارامترهای اکسیژن محلول و نیاز اکسیژن
خواهی بیوشیمیایی در برخی ایستگاهها طی سال این
استاندارد نقض شده است.
بر اساس استاندارد طبقهبندی آبهای سطحی ملی
پاکستان ،برای پارامتر اکسیژنمحلول در تمامی ماه-
های سال  95و  96این استاندارد رعایت شده است اما
استاندارد  BOD5در تمامی ایستگاههای مورد بررسی
نقض شده است.
تجزیه و تحلیلهای آماری
بررسی اختالف معنیدار بین ایستگاههای مختلف

جهت بررسی اختالف معنیدار میانگین کیفیت آب
بین ایستگاههای مختلف از  ANOVAاستفاده شد.
نتایج حاصل از تست  ANOVAبه همراه ویژگیهای
توصیفی از جمله میانگین ،انحراف معیار ،واریانس،
خطای استاندارد و فاصله اطمینان  95درصدی و در
نهایت مقدار مینیمم و ماکزیمم دادهها در بخش زیر
ارائه شده است.
جداول ( 4-18تا  )24-4نشان دهنده مجموع
مربعات ،درجه آزادی بین گروهها ،درون گروهها و کل
میباشد .میانگین مربعات و آنالیز واریانس با آمارهی F
(فیشر) نیز در جدول آمده است .ستونی که باید به آن
توجه نمود ستون  sig.است که برای پارامترهای
 ،TDSکدورت ،هدایتالکتریکی و  pHمقدارش از
 0/05بیشتر بوده و همین موجب پذیرفتن فرض صفر
میگردد .در آنالیز واریانس فرضیه صفر این است که
اختالفی بین میانگین جمعیتها وجود ندارد .ولی برای
پارامترهای درجهحرارت DO ،و  BOD5میزان sig.
کمتر از  0/05میباشد و همین موجب رد فرض صفر
میگردد بدین معنا که حداقل بین میانگین دو گروه از
این ایستگاهها اختالف معنیداری وجود دارد.
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جدول  -2بررسی اختالف معنیدار میانگین پارامتر  BOD5رودخانه دز در ایستگاههای مختلف
Sig.
.000

F
13.380

ANOVA
BOD
Df
Mean Square
5
34.936
72
2.611
77

Sum of Squares
174.679
188.000
362.679

Between Groups
Within Groups
Total

جدول  -3بررسی اختالف معنیدار میانگین پارامتر اکسیژنمحلول رودخانه دز در ایستگاههای مختلف
Sig.
.000

F
5.775

ANOVA
DO
Df
Mean Square
5
.287
72
.050
77

Sum of Squares
1.436
3.582
5.018

Between Groups
Within Groups
Total

جدول  -4بررسی اختالف معنیدار میانگین پارامتر درجهحرارت رودخانه دز در ایستگاههای مختلف
Sig.
.007

F
3.508

ANOVA
Tempracher
Df
Mean Square
5
3.613
72
1.030
77

حال که فرض برابری میانگینهای گروهها برای
پارامترهای درجهحرارت ،اکسیژنمحلول و  BOD5رد
شده است .به بررسی جزیی گروهها به روش کمترین
مربعات  LSDدر جداول ( 4-25و  26و  )27پرداخته
شده است .با توجه به جدول ( )4-25بین میانگین
گروههای  BODدر ایستگاه شماره  1با ایستگاههای
شماره  5 ،4 ،3و  6اختالف معنیداری در سطح 0/05
وجود دارد .همچنین در ایستگاه شماره  2با ایستگاه-
های شماره  5 ،4و  6نیز اختالف معنیداری بین
میانگین گروهها وجود دارد.
با توجه به جدول شماره ( )4-26در ایستگاه شماره
 1با ایستگاههای شماره  5 ،4و  6اختالف معنیداری
در سطح  0/05بین میانگین گروههای اکسیژنمحلول
وجود دارد همچنین در ایستگاههای شماره  2و  3با
ایستگاههای شماره  5و  6نیز تفاوت معنیداری بین
میانگین گروهها وجود دارد .همچنین بین دو ایستگاه
شماره  4و  6نیز تفاوت معنیدار میباشد.

Sum of Squares
18.064
74.154
92.218

Between Groups
Within Groups
Total

جدول شماره ( )4-27نشان دهنده تفاوت میان
گروههای درجهحرارت در ایستگاههای مورد بررسی به
روش  LSDمیباشد .با توجه به جدول ( )4-27در
ایستگاه  6با ایستگاههای  2 ،1و  ،4همچنین بین دو
ایستگاه  3و  4تفاوت معنیداری بین میانگین گروهها
در سطح  0/05وجود دارد.
نتیجهگیری

این پژوهش بهمنظور آگاهی از روند تغییرات
کیفیت آب رودخانه دز با استفاده از نرمافزار  Excleو
 Spssانجام گردید .و نتایج حاصل از پژوهش را به
صورت خالصه میتوان بهصورت زیر بیان نمود:
اکسیژنمحلول در کل ایستگاههای نمونهبرداری
علیالخصوص ایستگاههای پاییندست پل سوم ،پل
قدیم و پل پنجم در برخی ماهها کمتر از حد استاندارد
 5میلیگرم بر لیتر میباشد و عامل تهدید کنندهای
برای حیات آبزیان محسوب میشود .پارامتر BOD5
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بر اساس استاندارد  EC/44/2006اتحادیه اروپا در
ایستگاه پل قدیم و پل پنجم در تمام ماههای نمونه-
برداری بیشتر از  6میلیگرم بر لیتر و در ایستگاه پل
چهارم ،علیکله و پل سوم در برخی ماهها بیشتر از 6
میلیگرم بر لیتر میباشد که عامل تهدید کنندهایی
برای حیات آبزیان در این ایستگاهها محسوب میشود
ولی در ایستگاه ابتدایی در باالدست (روبروی پارک
جنگلی الله) در تمامی ماههای نمونهبرداری کمتر و یا
مساوی  6میلیگرم بر لیتر میباشد.
بر اساس استاندارد  75/440/EECاتحادیه اروپا
برای کاربری شرب اکسیژن محلول و  BOD5در اکثر
ماههای سال در برخی ایستگاههای مورد بررسی
بخصوص در پاییندست پل سوم ،پل قدیم و پل پنجم
نقض شده است.
بر اساس استاندارد  62-302-530سازمان حفاظت
محیطزیست آمریکا نیز همانند استاندارد اتحادیه اروپا
برای پارامترهای اکسیژن محلول و نیاز اکسیژن
خواهیبیوشیمیایی در برخی ایستگاهها طی سال این
استاندارد از نظر کاربری شرب نقض شده است.
بر اساس استاندارد طبقهبندی آبهای سطحی ملی
پاکستان ،برای پارامتر اکسیژن محلول در تمامی ماه-
های سال  95و  96این استاندارد رعایت شده است اما
استاندارد  BOD5در تمامی ایستگاههای مورد بررسی
از نظر کاربری شرب نقض شده است.
با توجه به نتایج تست  ANOWAاختالف
پارامترهای درجهحرارت DO ،و  BOD5اختالف
معنیداری وجود دارد میزان  sig.کمتر از  0/05می-
باشد.
در بررسی جزیی گروهها به روش کمترین مربعات
 LSDبین میانگین گروههای  BODدر ایستگاه
شماره  1با ایستگاههای شماره  5 ،4 ،3و  6اختالف
معنیداری در سطح  0/05وجود دارد .همچنین در
ایستگاه شماره  2با ایستگاههای شماره  5 ،4و  6نیز
اختالف معنیداری بین میانگین گروهها وجود دارد.
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بین میانگین گروههای اکسیژن محلول در ایستگاه
شماره  1با ایستگاههای شماره  5 ،4و  6اختالف معنی-
داری در سطح  0/05وجود دارد همچنین در ایستگاه-
های شماره  2و  3با ایستگاههای شماره  5و  6نیز
تفاوت معنیداری بین میانگین گروهها وجود دارد.
همچنین بین دو ایستگاه شماره  4و  6نیز تفاوت
معنیدار میباشد.
بین میانگین گروههای درجهحرارت در ایستگاه 6
با ایستگاههای  2 ،1و  ،4همچنین بین دو ایستگاه 3
و  4تفاوت معنیداری بین میانگین گروهها در سطح
 0/05وجود دارد.
مجموع فاضالبهای شهری دزفول و روستاهای
مسیر رودخانه (به استثنا تصفیهخانه شهر دزفول) که
حجمی تقریبا معادل  250لیتر در روز دارند و خود
محتوی انواع میکروبها و مواد پاککننده میباشند
مستقیماً و بدون هیچگونه عمل تصفیه و پاالیش وارد
رودخانه میشوند و همینطور خروجی تصفیهخانه تیپ
 292زرهی از اهم منابع آلوده کننده برای رودخانه دز
بهخصوص ساحل رود به شمار میآید .تخلیه فاضالب
در مسیر رودخانه توسط شهرداری (به علت ساخت پل
پنجم ،نصب پل شناور و بندهای بتنی و همچنین
احداث پارک و کاشت درخت در بستر رودخانه) موجب
کند شدن سرعت آب شده است .ورود فاضالب خانگی
دارای نیترات و فسفات و پسابهای کشاورزی که از
باالدست وارد رودخانه میشود نیز از دالیل اصلی رشد
گیاهان آبزی در رودخانه دز است .یکی دیگر از دالیل
رشد گیاهان آبزی و جلبکها میتوان تعریض رودخانه
توسط بند بتنی عنوان کرد با تعریض رودخانه توسط
بند بتنی عمق آب را کاهش داده و نور خورشید به-
راحتی به کف رودخانه نفوذ یافته و رشد سریع این
جلبکها را رقم میزند .الیروبی نشدن رودخانه در
سالهای اخیر موجب شده رشد بیرویه انواع جلبک و
خزه در بخش وسیعی از این رودخانه اتفاق بیافتد به-
طوریکه در پاییندست پل قدیم و کنارههای پل شناور
و نیز اطراف پل پنجم جریان آب به شدت کند شده و

ربرسی کیفی روند پارامتراهی  DOو  BOD5رودخاهن زد رد محدوده شهر زدفول
خزهها به محل انباشت انواع پسماند و زباله تبدیل شده
است .پل شناور نیز به تنهایی به رشد این جلبکها
بسیار کمک کرده است.
از جمله راهکارهای زیستمحیطی به منظور حفظ
کیفیت آب رودخانه دز در طول مسیر میتوان به
ساماندهی فاضالب و گاومیشآباد ،هدایت فاضالب
کوی حافظ به شبکه فاضالب شهری دزفول ،پاک-
سازی و الیروبی مناطق بحرانی رشد جلبکها ،جمع-
آوری و یا اقدامات فوری بازسازی پل شناور ،رهاسازی
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دبی خروجی مطابق حق آبه رودخانه دز توسط سازمان
آب و برق و تعمیر و راهاندازی تصفیهخانه فاضالب
تیپ  292زرهی اشاره کرد.
با توجه به مطالعات و بررسیهای بهعمل آمده ،اهم
منابع و مراکز آلوده کننده رودخانه دز را میتوان
فاضالبهای روستاهای مسیر ،پسابها و فاضالب-
های شهری و کشاورزی در باالدست دانست با
بررسیهای میدانی بر روی رودخانه دز مطابقت دارد.
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